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kuarta-fera, 17 di Marsu di 2021 
 

Caros membros di Comité Eskolar, 
 

Na kuarta-fera, 24 di Marsu di 2021, Comité Eskolar ta votá orçamento FY22 pa Eskola Publika di 
Boston. orçamento geral total di fundo pa se considerason é di $1,294,719,861. 

 
No sta incrivelmenti orgulhos des orçamento e considera-lo ku um raio di esperança duranti es 

período di incerteza, representando um oportunidadi única di investi na nos estudantis e alcança 

nos visõn di garanti que tudo nos estudantis obti o que precisa pa ser bem sucedidos. 
 

Hoje, nos proposta final pa se revison (sob forma di quadros orçamentais em anexo) stá ser 

publicado online e partilhado ku membros di Comité Eskolar. Es memorando resume alterason 

refletidas nes proposta versus orçamento original proposto a 3 di Fevereiro des ano. 
 

Alokason di ateragens suaves pa eskolas di baixo desempenho 
 

Na último anos no teni providenciado ateragens suaves pa eskolas di baixo desempenho. Num ano 

típico, es financiamento é representado na proposta orçamental inicial cima um reserva a ser 

atribuída à eskolas à medida que no avança na proceso orçamental. Es proposta atualizada ta 

refleti então alterason a orçamentos eskolares efetuadas pa es fim a longo di último dois meses. 
 

Modi que no destaka ao longo di tudo proceso: es ano é diferente. Desdi início, no trabaja pa 

identifica eskolas que necesita di apoio adicional e já no tínha atribuído 18,5 milhões di dólares pa 

apoia eskolas que ta encontra em declínio di matrículas na orçamento que no apresentá a 3 di 

Fevereiro. Es proposta di orçamento incluí dotason que normalmente ta fazi parti di desembarques 

suaves pa eskolas ku menor desempenho. Resultado é que sta proposta atualizada inclui menos 

alterason a nível di eskolas do que ta veria num ano orçamental típico. 
 

Otros alterason a Orçamentos Eskolares 
 

Tudo ano, orçamento inicial proposto contém um série di reservas adicionais que no pretendi 

liquidar parcialmente a longo di tudo processo orçamental. Es reservas é mantidos na Gabineti di 

Orçamento e é eventualmente transferidos pa orçamentos eskolares. Segui um resumo des 

alterason pa es ano. Embora ainda no teni alguns reservas que ta ser liquidadas duranti Verõn e 

Outono, seguintes fundos foi transferidos di reservas centrais pa orçamentos eskolares: 
 

● Atualizason di suplementos eskolares pa matrículas em declínio: 587 704$ 

● Ajustamentos a FTEs di asistentis sociais ku base na opinion e renúncia di eskola: 154 689$ 

● Apoio à transison pa mudanças di sala di aula: 429 134$ 
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Nes três áreas, orçamentos eskolares ta aumenta num total di $1.171.527 des proposta original. 

Treze eskolas djobi aumentos na ses orçamentos individuais desdi 3 di Fevereiro: sete di um 

atualizason di suplemento escolar, três di ajustamentos FTE di Asistenti Social, e três di apoio à 

transição pa mudanças di sala di aula. 
 

Alterason a Orçamentos Centrais 
 

Tevi um série di pequenas alterason a orçamento proposto pa departamentos centrais. Es é di 

âmbito mais limitado e ta representa transferências entri departamentos centrais e entre tipos di 

contas dentro di um departamento. 
 

Unico mudança significativa pa orçamentos centrais envolvi mudança di liderança di divison di 

Equidade e Estratégia di se localizason original orçamentado na Breças di Oportunida di orçamento 

pa orçamento di departamento di Estratégia. Es mudança ka refleti um reduson na qualquer 

orçamentos, mas simplesmenti um mudança paa um medjor geston interna di orçamento. 
 

Seria negligenti se ka termina es carta ta agradeci pessoal dedicado que ajuda desenvolvi es 

orçamento, incluindo nos líderes eskolares, conselhos di sítios eskolares, equipa financeira e chefis 

di departamento. Es representa medjor di EPB e encarna nos compromiso ku nos estudantis, nos 

famílias e nos comunidadi. 
 

 
 
 

Sinceramente, 

 

Dr. Brenda Cassellius, Superintendenti 

Sirkular 
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